
 

 

 

 

Frymaster, bir Ticari Yiyecek Ekipmanları Servisi Birliğidir ve CFESA sertifikalı 
Teknisyenleri tavsiye eder. 

 
 

24 saat Servis Hattı 1-800-551-8633 
E-posta: service@frymaster.com 

Fiyat: $6.00 

819-6613
 FEB 12  
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UYARI 
EĞER MÜŞTERİ GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA, FRYMASTER/DEAN FİRMASINDAN DİREKT 
ALARAK VEYA HERHANGİ BİR YETKİLİ SERVİSİNDEN ALDIĞI DEĞİŞTİRİLMEMİŞ YENİ VEYA 
DÖNÜŞÜMLÜ ESKİ PARÇA HARİCİ BAŞKA BİR PARÇA KULLANIRSA VE/VEYA KULLANILAN 
PARÇALAR ORJİNAL HALİNDEN DEĞİŞİKLİĞE UĞRATILIRSA BU GARANTİ GEÇERSİZ 
OLACAKTIR. AYRICA, YETKİSİZ SERVİSLERDEN ALINMIŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ PARÇALARDAN 
DOLAYI BÜTÜN VEYA PARÇALI OLUŞABİLECEK ZARAR VEYA MASRAFLARDAN DOLAYI 
MÜŞTERİDEN GELEBİLECEK DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ HİÇ BİR SUÇLAMADAN 
FRYMASTER/DEAN VEYA ORTAKLARI SORUMLU OLMAYACAKLARDIR. 
 

UHC-HD DIŞ KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR.   ÇALIŞTIRILIRKEN DÜZ BİR YÜZEYE 
KONULMALIDIR. 

 
BU CİHAZ SU JETİNİN KULLANILABİLECEĞİ ALANLARDA KURULMAYA UYGUN DEĞİLDİR.  

BU ALET SU JETİ KULLANILARAK TEMİZLENMEMELİDİR. 
 

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN  
BU VEYA BAŞKA BİR EKİPMAN ÇEVRESİNDE BENZİN VEYA BAŞKA BİR YANICI GAZ VEYA 

SIVI DEPOLAMAYINIZ VEYA KULLANMAYINIZ. 
 

ÖNCELİKLE BU KLAVUZU OKUMADAN UHC-HD CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMAYINIZ. 
 

DÜZGÜN OLARAK KURULUP KONTROL EDİLMEDEN  UHC-HD’Yİ ÇALIŞTIRMAYINIZ. 
 

BÜTÜN SERVİS VE GİRİŞ PANELLERİ KAPATILIP GÜVENLİĞİ SAĞLANMADAN UHC-HD’Yİ 
ÇALIŞTIRMAYINIZ. 

 

BÜTÜN GÜÇ KAYNAKLARINDAN BAĞLANTISI KESMEDEN CİHAZINIZIN HERHANGİ BİR 
PARÇASINI DEĞİŞTİRMEYE VEYA TAMİR ETMEYE ÇALIŞMAYINIZ. 

 

KURULUM  SIRASINDA, ÇALIŞTIRIKEN VEYA CİHAZINIZI TEMİZLERKEN ISITILAN 
YÜZEYLERE DOKUNMAKTAN KAÇINMAK İÇİN TEDBİR ALINIZ.  

 
UHC-HD’Yİ KALDIRIRKEN TEDBİR ALINIZ. CİHAZ  90,50 KG AĞIRLIĞINDADIR. KABİNİ 
KALDIRMAK İÇİN 3-4 KİŞİ VE STANDART GÜVENLİ KALDIRMA GEREKLİ OLACAKTIR. 
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1 Genel Saklama Kabini 
 
Frymaster Genel Saklama Dolabı(UHC-HD) çok geniş yelpazede, pişirilmiş ürünlerin tazeliğini 
devam ettirmek için özellikle McDonald’s için üretilen ve geliştirilen kısa sureli saklama aygıtıdır. 
UHC-HD, McDonald’tın tüm güvenlik, verimlilik ve temizlik standartlarını karşılar. 
 
1.1 Garanti Durumu  
 

A.  Frymaster, L.L.C. ilk müşteri için aşağıdaki sınırlı garantileri yalnızca bu ekipmanda ve 
yedek parçalarında kullanılmak üzere sağlamaktadır: 

 
1.1.1 Garanti Provizyonu –Genel Saklama 
 

A.  Frymaster L.L.C. tüm bileşenleri malzeme ve işçilik hatalarına karşı bir (2) yıl süre ile 
garanti altına almıştır.  

 
B.  Sigortalar hariç bütün parçalar kabinin kurulumundan itibaren iki yıl garantilidir. 
 
C.  Sigortalar haricinde herhangi bir parçanın kurulum tarihinden itibaren ilk iki yıl içerisinde 

arızalanması durumunda Frymaster parçanın değiştirilmesi esnasındaki iş gücü kaybını ve 
160 km seyahat (80 km tek yön) masraflarını karşılayacaktır. 

 
1.1.2 Parçaların İadesi 
 

A.  Kredi için garanti altındaki tüm hatalı parçaların Frymaster Fabrika Yetkili Servis Merkezine 
iadesi 60 gün içerisinde yapılmalıdır. 60 gün sonrasında kredi verilmeyecektir.  

 
1.2.3. Garantinin Kapsamadığı Durumlar 
 

Bu garanti hatalı kullanım, kötü amaçlı kullanım, değişiklikler ve aşağıda sıralanan kazalar 
sonucu oluşan hasarları kapsamaz: 
• Yanlış veya yetkisiz tamir; 
• MRC kartlarında açıklandığı şekilde uygun kurulum talimatlarının ve/veya düzenli bakım 

izlenmemesi; 
• Uygun olmayan bakım; 
• Nakliye esnasında oluşan hasarlar; 
• Normal dışı kullanım; 
• Anma değeri plakasının değiştirilmesi, çıkarılması veya kullanılmaması; 

 
Bu garanti ayrıca aşağıdaki durumları kapsamaz: 
 

• 160 km (tek yön 80 km) veya iki saatin üzerindeki seyahat masrafları 
• Fazla mesai veya tatil günlerinde yapılan iş masrafı 
• Dolaylı zararlar (hasar gören diğer mülkün onarım veya değiştirme masrafları), vakit, kar 

veya kullanım kaybı veya kazara her türden diğer zararlar. 
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Her hangi bir özel kullanımda , uygulanan veya uyan başka bir garanti kuralı yoktur. 
 
Uluslararası garanti için , müşterinin sorumlu olduğu yol ve gümrük masrafları harici yukarıdaki 
kurallar geçerlidir. 

 
 

PARÇA SİPARİŞİ VE SERVİS BİLGİLERİ 
 
Parça siparişleri doğrudan Frymaster Yetkili Servisi / Acentesinden verilebilir. Frymaster yetkili 
Servis / Distribütor listesi kabin fabrikadan sevk edildiğinde beraber verilmektedir. Eğer bu listeye 
ulaşamazsanız  lütfen 1-800-24-FRYER veya  1-318-865-1711 numaralarından Frymaster Servis 
Bölümü ile temasa geçiniz. 
 
Lütfen not ediniz, tel/plastik tepsiler, tutma kitleri, taşıyıcılar ve koruyucular sizin yerel 
Mutfak Ekipmanları Sağlayıcınızdan temin edilmelidir.  Frymaster bu aletleri temin etmez.  
 
Siparişinizi hızlandırmak için aşağıdaki bilgiler gereklidir: 
 
Model Numarası __________________________________ 
Seri No _________________________________________ 
Voltaj___________________________________________ 
Ürün Parça Numarası ______________________________ 
Gerekli Miktar ____________________________________ 
 
Yerel Frymaster Yetkili Servis Merkezi/Distribütörü ile bağlantıya geçerek servis bilgisine 
ulaşabilirsiniz. Frymaster Servis Bölümü aranarak Servis bilgileri alınabilir. Size daha hızlı ve etkili 
bir şekilde yardımcı olunabilmesi için aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyulacaktır: 
 
Model Numarası __________________________________ 
Seri No _________________________________________ 
Sorunun  
Kaynağı _____________________________________________________________  
 
Ve sorunuzu çözmede yardımcı olabileceğini düşündüğünüz her türlü bilgi.  
 
İLERİDE KULLANMAK ÜZERE BU KILAVUZU GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYINIZ. 
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1.2 Ürün Tepsileri 
 
3 ürün tepsisi ölçüsü vardır. Özel ürün hacimleri ve tavsiye edilen bekletme ölçüsü ve zamanı için 
EK A ve C yi inceleyiniz. Aşağıda belirtilen ürün için tasarlanan tepsi kullanın: 
 

A. 1/3-ölçü plastic tepsi – Izgara et ve yumurta ürünlerini tutar (hamburger etleri, bekon, 
yumurtalar, soslar gibi). Izgara ürünleri saklarken hatırlanması gereken iki önemli işlem 
vardır. 

 
• Ürün ızgaradan kaldırılırken kurutulmamalıdır. 
• Uygun tepsiye yerleştirilirken ürün istiflenmelidir. 10-1 ve soslu köfteler altı kata kadar 

istiflenebilir. Yumurtalar (çırpılmışlar hariç), kızartılmış tavuk ve börekler 3 kata kadar 
istiflenebilir. 

 
B. 1/2-ölçü tel tepsi - Kızartılmış yiyecekleri tutar. (McNuggets,McChicken, File-O-Fish, gibi). 

Kızartılmış ürünleri saklarken bu önemli işleme dikkat ediniz: 
 

• Kızartılmış ürünler tel tepsilere yerleştirilmelidir. Raf bir kırıntı tepsisi üzerine 
yerleştirilmelidir.  Bu tepsiler için tepsi taşıyıcılarına gerek yoktur. 

 
C. Tam ölçü plastik tepsi – Fırınlanmış ürünleri tutar (bisküvi, muffin gibi). Fırınlanmış 

ürünler için şu işlemleri izleyiniz: 
 

• Bisküviler fırından çıkarılınca, ambalaj sökülür ve karton kutu açılır.  
• Tepsi taşıyıcıyı tepsiye koyun ve bisküvileri taşıyıcı üstüne doğru kaydırın. Bisküvi 

tepsisi 30 tane kadar donmuş bisküvi, 20 tane çatlak bisküvi veya 20 tane muffin 
tutabilir. 

 
Önemli İşlem ipuçları 
 
Kabine bir tepsi koyarken sıra çizgisi ile sıra kenarının aynı hizada olduğundan emin olun. 
 
Bozuk veya hasarlı tepsileri ıskartaya çıkarın. 
 
Tepsiden porsiyonlar alınırken, tepsiyi sadece gerekli olduğu kadar çekiniz ve tepsiyi hızlıca yerine 
gönderiniz. 
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1.3 Izgara Klipsinin Yerleştirilmesi 
 
Izgara klipsi 1/3-ölçü ızgara tepsisini tutmak üzere 
yapılmıştır. Tepsiyi ızgaradan kabine hızlı ve güvenli 
aktarmak için ızgaraya eklenir. 
 

•  Izgara klipsinin ön tarafı ızgaranın kenarlarının 
altına yerleştirilir. 

• Yataklar ızgara demirinin üstüne oturuncaya 
kadar klipsin arkası aşağı indirilir. Izgara klipsi 
ızgaranın önüne sağlamca oturmalıdır. Eğer 
klips sıkıca oturtmaz ise, basitçe klipsin 
altındaki dört civata gevşetilir, klips gerekli 
miktarda sıkışıncaya kadar ileri geri hareket 
ettirilir. Klips tam olarak oturduğunda civatlar 
sıkıştırılır. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
UHC-HD’Yİ KALDIRIRKEN TEDBİR ALINIZ.  CİHAZ  90,50 KG AĞIRLIĞINDADIR. KABİNİ 
KALDIRMAK İÇİN 3-4 KİŞİ VE GÜVENLİ KALDIRMA ALETLERİ GEREKLİ OLACAKTIR. 

 

Izgaraya takılan ızgara klipsi UHC-HD 
tepsisi içindeki ızgara ürünlerini tutar, 
Kabine aktarmayı kolaylaştırır. 
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2 Güç verme 
 
 

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN BÜTÜN EKİPMANLAR LOKAL KODLARA GÖRE, EĞER 
LOKAL KOD YOKSA ULUSAL ELEKTRİK KODU ANSI/NFPA NO. 70-1990’A GÖRE 

TOPRAKLANMALIDIR. 
 
A. Güç Gereksinimleri: 
 

• Voltaj – 208/240 VAC   
 

• 2620 Watt @ 208V – 3420 Watt @ 240V   
 

• Frekans – 50/60 Hz 
 

• Tek Faz 
 

• 20 Amper Servis 
 
 

BU EKİPMAN ŞOK TEHLİKESİNE KARŞI KORUNMANIZ İÇİN 3 BACAKLI, 
TOPRAKLAMALI BİR FİŞE SAHİPTİR VE DÜZGÜN TOPRAKLANMIŞ BİR PRİZE 

TAKILMALIDIR. BU FİŞTEN TOPRAKLAMA BACAĞINI SÖKMEYİNİZ VEYA 
KESMEYİNİZ.  BU FİŞTEKİ TOPRAKLAMA DİŞİNİ KESMEYİN VEYA SÖKMEYİN. 

 
 BÜTÜN CİHAZLAR TOPRAKLANMIŞ GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLANMALIDIR. 

 
2.1 Ön Isıtma 
 

1. Çok amaçlı tutma kabini HD’yi güç kaynağına bağlayınız. 
 

2. Güç düğmesini ON (Açık) konumuna getiriniz. 
 

3. Boş yemek tepsilerini tüm sıralara yerleştirin.  
 

4. Kabini istenilen menüye ayarlayın. 
 

5. Kabin, uygun sıcaklığa ulaşıldığında bir menü öğesi ismi değiştirerek düşük sıcaklık 
gösterecektir. 
 

6. Isıtılmış tepsilere gıdalar konulduğunda zamanlayıcıyı çalıştırın. 
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3 İşlevsel Genel Bakış 
 
Çok amaçlı tutma kabini HD (UHC-HD) 6 sıraya sahiptir, her biri 3 tepsi ürün tutabilir veya 3 
sıranın her biri 3 tepsi tutabilir. Her sıra , pozisyonunu, ürünü ve tepsiyi saklama zamanını gösteren 
bir göstergeye sahiptir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program modunu girme. 

Menu veya programlama 
bilgisi ve  işlem 
basamaklarını gösterir. 

Program 
basamaklarında 
geri gitme. 

Harf veya rakam girme. 

Bütün aktif 
sıralardaki 
bekleme 
zamanını 
gösterir. 

Bütün 
sıralardaki 
sıcaklığı 
gösterir. 

Cihaz açma/kapama. 
 

Sıralardaki menü 
göstergesini 
geğiştirir, sırayı 
kapatır, sırayı 
temizleme 
moduna ayarlar. 
Değişiklikler OK 
tuşuna basılarak 
onaylanır.  

Azalmayı 
başlatır, geri 
sayım 
sayacını 
durdurur. İleri / geri imleci. 

Girişi Onayı. 
OK, , ,  aktifken 
aydınlatılmıştır. 

Timer key 
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UHC-HD girişleri rutin menülere göre ayarlanmış şekilde paketten çıktığında kullanıma hazırdır. 
 

3.1 Kabin İşlemleri 
 
1. Güç anahtarını AÇIK pozisyona çevirin. 
2. Göstergeler çalışacak ve ürün isimleri değişerek Low Temp (Düşük Sıcaklık) gösterecek.  
3. Uygun bir sıraya ürün yükleyin ve zamanlama düğmesine basın. En parlak gösterge bekleme 

zamanı en az kalan sıraları  gösterir. 
4. Hattı kapatmak , hattaki menüyü değiştirmek veya temizleme moduna almak için en sağdaki hat 

pozisyonu tuşuna basın. Değişiklikleri kabul etmek için OK butonuna basın.  
 
3.2 Zamanlama İşlevleri 

 
İstenen girişe bitişik zamanlama düğmesine basın. Düğme parlak hale gelecektir. Ürün ismi de 
menüdeki ilk veya seçilmiş isim ise parlayacaktır. Menünün parlaklığı bekleme zamanı en az kalan 
pozisyonu gösterir. Çalışır durumdaki aynı ürünler için basılınca düğmeler aydınlanır. Menü ismi 
satır konumundaki kalan en az tutma zamanını gösterinceye kadar loş kalacaktır. 
 
Zamanlayıcı Gösterge Sırası  

• En az tutma zamanlı satır konumundaki parlak gösterge Parlak düğme;  Aynı ürün ile aynı 
satır konumu için Parlak düğme. 

• bekleme zamanın sonuna  tek bip ile Cook Now (Şimdi Pişir). 
• xxxxx bekleme zamanı bittiğinde.  

  
Zamanlayıcıyı Durduma 
 
Zamanlamayı durdurmak için kat pozisyonunun yanındaki zamanlayıcı düğmesine bas. Sayaç 
durur ve zamanlatıcı düğmesi söner. Sıradaki uygun kat pozisyonunun gösterge  ışığı parlar. 
 
 

 
Parlak bir düğme ve menü önce hangi sıranın kullanılacağını gösterir. Parlak bir düğme o sıranın aktif 
olduğunu fakat en az bekleme zamanına ulaşmadığını gösterir. En az bekleme zamanı pozisyonuna 
ulaştığında menü parlak hale gelecektir. 
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3.3 Kat Ayarlarının Değiştirilmesi 
 
Kabinin sağ tarafında bulunan kat düğmesine basın. Seçilen katın göstergesi menü 
seçenekleri,temizleme modu ve kapama seçenekleri arasında döner. İstenen seçenek geldiğinde OK 
tuşuna basılarak seçilir. Ana control menu seçeneklerini gösterecektir veya kullanılan kabinde birden 
çok menu ver ise Mixed (Karışık) yazısı görünecektir.  
 
3.4 Şimdi Pişir Durumu 
 
Bir ürünün son tepsisinin bitmesine belli bir sure kaldığında Şimdi Pişir uyarısı ses verir. Bilgiye 
ihtiyaç yoktur. 3 saniyelik sesli alarm ve göstergedeki CooK NOW (Şimdi Pişir) uyarısı gerekli olan 
üründen daha fazla pişirilmesi için uyarı görevi yapar. 
 
3.5 Temizleme Modunu Kulanma 
 
Temizleme Modu görülünceye kadar Menü tuşuna basın. OK tuşuna basın. Eğer aktif bir zamanlayıcı 
varsa menü tuşlarından kabin temizleme modunun seçilmesine izin vermeyecektir. Aktif bir zamanlayıcı 
yokken,Temizleme modunun seçilmesi bütün kabini temizleme moduna sokacaktır.  
Tüm  katlardaki  isimler değişecektir. Bütün katlardaki sıcaklık 52°C ye ayarlanacaktır. Sıcaklık 
52°C ‘ye ulaşıncaya kadar göstergeler SLOT CLN MODE ve NOT SAFE YET uyarılarını 
gösterecektir.  Göstergede CLEAN (Temiz) yazısı görünür. 
 
3.6 Girişlerin Kapatılması 
 
OFF yazısı görününceye kadar en sağdaki kat düğmesine basın. Tuş takımında OK tuşuna basın. 
 
3.7  Bekleme Zamanını Kısaltma 
 
Aktif olan sıranın zamanlama tuşuna basılarak bekleme zamanı beşer dakikalık  periyotlarla 
azaltılabilir.  Bu başka bir kabinde bekleyen bir ürünün zamanını iptal için kullanılır. 
 

3.8 Sıcaklık Göstergesi 
 
Kabin sıcaklık düğmesine basınca en sol sıranın göstergesi kabindeki en üst ve en alttaki sıcaklıkları 
gösterir.  

• Üst tepsi sıcaklığı 
• Alt tepsi sıcaklığı 

 
3.9 Sıcaklık Alarmları 
 
Dört 
 sıcaklık alarmı vardır : 
 

• Yüksek Sıcaklık 
• Düşük Sıcaklık 
• Sensör 
• Zaman yükseltme 

 
Bir alarm durumu oluştuğunda sesli bir alarm duyulur ve göstergeler ürün seçimi ve alarm mesajı 
arasında değişir. Alarm mesajı görünür iken zamanlayıcılar başlatılamaz. 
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3.9.1 Yüksek ve Düşük Sıcaklık Alarmı 
 
Eğer giriş sıcaklıkları seçilen ürün için  yüksek veya düşükse gösterge  SLOT TEMP HIGH veya  
SLOT TEMP LOW (Giriş Sıcaklığı Yüksek Veya Giriş Sıcaklığı Alçak) gösterecektir.   Bir alarm 
sesi duyulur. Sesli alarmı durdurmak için zamanlayıcı tuşuna basın. Kabinin ilk ısıtılması 
durumunda alarm çalmayacaktır. 
 
3.9.2 Sensör-Aralığı Alarmı 
 
Sensör alarmı, istenen sıradaki Sensör sıcaklık değerinin 32-121°C ‘nin altında veya üstünde 
olduğunu gösterir. Sesli bir alarm çalar. Gösterilen mesaj SENS  ALRM (Sensör Alarmı)‘dır. Sesli 
alarmı sonlandırmak için zamanlayıcı tuşuna basın. Sensör alarmını düzeltmek için servis çağrılması 
gereklidir. 
 
 
3.9.3 Zaman-Yükselme Alarmı 
 
Zaman-Yükselmesi alarmı giriş sıcaklığının açılıştan sonra belli bir vakit geçmesine rağmen işlem 
sıcaklığına ulaşmadığını gösterir. Gösterilen mesaj  SLOT RISE RATE ‘dır. Sesli bir alarm çalar. 
Sesli alarmı durdurmak için zamanlayıcı tuşuna basın. Sensör alarmını düzeltmek için servis 
çağrılması gereklidir. 
 
 
3.9.4 Ek Tolerans dışı Göstergeleri 
 
Göstergede HHH çıktığında Sensör hatası vardır. Servis gerektirir. 
LLLL göstergesi bir girişin sıcaklığının 10°C ’den aşağı olduğunu veya Sensör hatası olduğunu 
gösterir. Girişin 10dk çalışmasına izin veriniz. Eğer LLLL aynı kalırsa Servisi çağırın. 

 
 



UHC-HD 

3-5 

Programlama  Genel Bakış  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programlama tuşuna basma ve şifre girilmesi kabin içinde aşağıda belirtilen beş alana giriş izni verir.  
Tuş takımındaki Program tuşuna basın, şifreyi girin ve kabindeki göstergeler (yukarıda gösterildiği 
gibi değişecektir). 
Ana kontrol üzerinde Program göstergesi çıkınca:  
 

• Menü ayarları veya temizlik için Modes tuşu yanındaki Timer tuşuna basın. 
 

• Menü ayarlarını değiştirmek için Menus yanındaki Timer tuşuna basın. 
 

• Menüye yeni ürün eklemek, silmek veya menüdeki bir ürünü değiştirmek için Items 
yanındaki Timer tuşuna basın. 
 

• Gösterge dilini veya sıcaklık göstergesini Fahrenheit veya Celsius olarak ayarlamak için 
Locale yanındaki Timer tuşuna basın. 

 

• Ses seviyesini ayarlamak, ürün raf pozisyonu ve kalan zamanı görüntülemek, dışa aktarım ve 
dışardan alma özelliklerini yapılandırmaya erişmek ve yazılım sürüm numaralarını görmek 
için ayarların yanında bulunan zamanlayıcı düğmesine basın. Her bir durumda düğmeye 
basılırken kabin raf pozisyonundaki kelimeler değişir. Seçilen menü ile ilgili öğeler 
görüntüler. Talimatlar tuş takımı ekranında kayar. 

 

 

Menus (Menüler) 
 

  Menülerin Düzenlemesini 
Göster. Kurulumundaki 
ürünleri değiştirmek için 
kullanın.  

Programlama tuşuna basma ve şifre girilmesi kabin içinde aşağıda belirtilen beş alana giriş 
izni verir.    

Modes (Modlar) 
 

Kabin menülerini gösterir. 
Gösterge ayarlarını 
değiştirmek veya temizlik 
moduna geçmek için kullan.  

Items (Ürünler) 
 

Ürün ekleme veya olan 
ürünleri değiştirmek için 
kullan. 

Locale (Lokal) 
 

Dil ayarını değiştirmek 
veya sıcaklık aralığını 
göstermek için  
kullanı. 

Settings (Ayarlar) 
 

Ses seviyesini değiştirmek, 
yapılandırmaları yüklemek veya 
dışa aktarmak, ürün ve kalan 
tutma zamanı gösterimini 
ayarlamak ve yazılım sürümlerini 
görüntülemek için kullanın. 
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Mod Değiştirme 
 
Bunu genel olarak kabin üstündeki menuyü 
değiştirmek için kullanın. 
 

1. Program tuşuna basın 
2. Enter access sequence (Erişim dizesini 

girin) yazısı görünür. 
3. 1955 tuşlayın. 
4. OK tuşuna basın. 
5. Modes (modlar) tuşunun yanındaki aydınlık 

düğmeye basın. İlk sütunun göstergelerinde 
beş ürün ve Temizle görünür. 

6. İstenilen menüye basın. 
7. Bütün göstergeler seçilen menüyü gösterir.  

Kontroller kayar. Mod değişikliği için OK 
tuşuna basın. 

8. OK basın. 
9. Kontrol göstergesi CHG Complete (Oranı 

Komple) gösterir. Ok tuşu aydınlık kalır. 
10. Kabinin seçilen menü işlemlerine geri 

dönmesi için  tuşuna 3 kez basın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Not: Bu kabindeki bütün katların 
menüleri birkez değiştirir. Her 
katın sağındaki kat tuşuna 
basılarak her kat teker teker 
değiştirilebilir. 
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Menü içinde gösterilen ürünlerin değiştirilmesi 
1. Program tuşuna basın. 
2. Enter access sequence (Erişim dizesini girin) yazısı 

görünür. 
3. 1955 tuşlayın. 
4. OK tuşuna basın. 
5. Menü göstergesine bitişik olan Timer tuşuna basın.  
6. Kabin sol sütündaki göstergeler menü seçeneklerini 

gösterir. 
7. İstenilen menüye basın. 
8. O menü için geçerli olan ayarlar görünecektir. 
9. Değiştirilmek istenen pozisyondaki Timer tuşuna 

basın*. 
10. Işıklı Timer tuşu veya  tuşları (ok tuşları ileri-geri 

hareket imkan verir) ile seçenekler arasında dolaşın. 
11. İstenen öğe görüntülenince OK tuşuna basın. 
12. Kontrol göstergesi CHG Complete (Oranı Komple) 

gösterir.   tuşu aydınlık kalır. 
13. Kabinin seçilen menü işlemlerine geri dönmesi için  

tuşuna 3 kez basın. 
 
 
 
 
 
Tek Bir Kattaki Menüyü Değiştirme  
 

1. İstenen sıradaki Menü tuşuna basın.  
2. Tuşa her basışta OFF (Temizleme) ve Clean 

(Değiştirme) dahil menü seçenekleri gösterilir. 
3. İstenilen menü görülünce tuş takımı üstündeki OK 

tuşuna basılır. 
4. Control göstergesinde eski menü ismi yerine 

Mixed (Karışık) görünür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kabin kahvaltı menüsü görünümünde 
gösterilir. 

 NOT: Sıra sıcaklığını değiştiren öğeler  
sol sırada tanıtılmalıdır. Orta ve sağ 
pozisyondaki ürünler yeni ürüne uyması 
için değiştirilmek zorunda kalacaktır.  
Orta ve sağ sütün  menülerinde 
gezinirken sadece sol sütundaki ürün 
sıcaklığına uygun öğeler 
görüntülenecektir. 

 
Sıranın Menu tuşuna basınca (ok’a bakın) 
menü seçenekleri görüntülenirİstenilen menü 
gösterilince tuş takımı üstündeki OK tuşuna 
basılır. 
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Bir Menü Öğesini Ekleme, Silme veya Değiştirme 
 

1. Program tuşuna basın. 
2. Enter access sequence (Erişim dizesini girin) yazısı 

görünür. 
3. 1955 tuşlayın. 
4. Öge göstergesine bitişik olan Timer tuşuna basın.  
5. Kabin göstergesinde Add Item, Chg Item, Del Item 

(Öğe ekle, Öğe değiştir, Öğe sil) seçenekleri belirir. 
6. Tuş takımında Select Task (İşlem Seçin) belirir.   

 
Her işlem için talimatlar aşağıda detayları ile verilmiştir: 
 

Yeni Öğe Ekleme 
 
Kabin Öğeler modunda iken,  Add Item göstergesinin yanındaki 
Timer tuşuna basın. 
Sol sütun göstergesinde  

• Öge İsmi 
• Üst Sıcaklık 
• Alt Sıcaklık 
• Bekleme Süresi 
• Şimdi Pişir 

 

1. Item Name (Öğe İsmi) düğmesine basın.  Tuş takımı 
ekranında Select Setting (Ayarları seçme) görünür. İsim 
ekranında Name New Item (Yeni Öğe İsmi) görünür. Tuş 
takımı kullanarak yeni bir ürün ismi girin.  

2.  tuşuna basın. Ekranda  Select Setting to change 
or Press OK to Save (Ayar Değiştirmek İçin Seçin veya 
Kayıt için OK tuşuna Basın) seçenekleri görünür.  

3. Top Temp (Üst sıcaklık) düğmesine basın.  Tuş takımını 
kullanın yavaş yavaş üst sıcaklığı girin.  

4.  tuşuna basın. Ekranda  Select Setting to change or Press OK to Save (Ayar 
Değiştirmek İçin Seçin veya Kayıt için OK tuşuna Basın) seçenekleri görünür.  

5. Top Temp (Üst sıcaklık) düğmesine basın. Tuş takımını kullanın yavaş yavaş alt sıcaklığı girin.  
6.  tuşuna basın. Ekranda  Select Setting to change or Press OK to Save (Ayar 

Değiştirmek İçin Seçin veya Kayıt için OK tuşuna Basın) seçenekleri görünür.  
7. Hold Time (Bekleme Zamanı)  düğmesine basın. Kabinde ürünün tutulma zamanını  girmek için tuş 

takımını kullanın. 
8.  tuşuna basın. Ekranda  Select Setting to change or Press OK to Save (Ayar 

Değiştirmek İçin Seçin veya Kayıt için OK tuşuna Basın) seçenekleri görünür.  
9. Cook Now (Şimdi Pişir) düğmesine basın. Tuştakımı ekranında Change Item (Öğe değiştir) 

görüntülenir. Tuş takımını kullanarak, kabinin Cook Now (Şimdi Pişir) alarmı vermesi için geri 
sayım noktasını girin. 

10. OK basın. Ekranda  Select Setting to change or Press OK to Save (Ayar Değiştirmek 
İçin Seçin veya Kayıt için OK tuşuna Basın) seçenekleri görünür.  

11. OK basın. Kontrol göstergesi CHG Complete (Oranı Komple) gösterir. 
12. Başka bir ürün girmek için  tuşuna birkez daha basın ve Items (Ögeler) kısmını başlatın.  Girişi 

bitirmek ve operasyon moduna geçmek için  tuşuna iki veya daha fazla kez basın. 
 
 
 

 
Programlama modu seçildiğinde 
Ekle/Değiştir/Sil seçenekleri görüntülenir. 

 

 
Öğe modunde bir opsiyon seçildiğinde 
ekranda görünenler yukarıda gösterilmiştir.  
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Bir Öğe değiştirme 
 

Kabin Öğeler modunda iken,  CHG Item göstergesinin yanındaki Timer tuşuna basın. 
Kabin göstegeleri ürün isimleri ile dolacaktır. 
Değiştirilmek istenen öğenin yanındaki Timer tuşuna basın. 
Kabin göstergelerinde şunlar görünür: 

• Item Name (Öge İsmi) 
• Top Temp (Üst Sıcaklık) 
• Bot Temp (Alt Sıcaklık) 
• Hold Time (Bekleme Süresi) 
• Cook NOW (Şimdi Pişir) 

Değiştirilmek istenen parametrenin yanındaki Timer tuşuna basın ve Yeni Öğe Ekleme 
bölümündeki basamakları takip ederek bir veya daha fazla parametreyi değiştirin. Kabin hazır 
duruma geçene kadar  tuşuna basın. 
 

Bir Öğeyi Silme  
 
Kabin Öğeler modunda iken,  Del Item göstergesinin yanındaki 
Timer tuşuna basın. 
Kabin göstegeleri ürün isimleri ile dolacaktır. 
 tuşları ile diğer öğelerin isimleri arasında gezinebilirsiniz. 
Silinmek istenen öğenin yanındaki Timer tuşuna basın. 
Kabin göstergelerinde şunlar görünür: 

• Item Name (Öge İsmi) 
• Top Temp (Üst Sıcaklık) 
• Bot Temp (Alt Sıcaklık) 
• Hold Time (Bekleme Süresi) 
• Cook More (Daha Fazla Pişir) 

Tuş takımı ekranında Delete Item (KapalıÜrünü  Sil) görünür. 
Tuş takımında OK tuşuna basın. 
Tuştakımı ekranında Change Complete (Oranı Komple) 
görüntülenir. 
Kabin operasyon moduna geçene kadar  tuşuna basın. 
 

Dil Değiştirme 
 

1. Kabin Öğeler modunda iken,  Locale (Lokal) göstergesinin 
yanındaki Timer tuşuna basın. 

2. Sol kabin ekranında Language (Dil) ve Degrees 
(Derece) görüntülenir. Orta ekranda şu anki ayar 
görüntülenir. 

3. Language (Dil) Düğmesine basın. 
4. Kabin göstergeleri Dil seçenekleri ile dolacaktır. 

Gerektiğinde, tuş takımındaki ok tuşları ile ek dilleri 
görüntüleyebilirsiniz. 

5. Sol en üstteki ekranda geçerli dil görüntülenir.  
6. İstenile Dil Düğmesine basın. Seçilen dil sol en üst 

ekranda görüntülenir; diğerleri boş görünür. 
7. OK basın. 
8. Kabin operasyon moduna geçene kadar  tuşuna basın  

 
 
 
 

NOT: Gerektiğinde 
 tuşları ile diğer 
öğelerin isimlerini 
gösterebilirsiniz. 

 
Kabinde menü öğeleri görüntülenir.  
Silinmek istenen öğe seçilir. OK 
tuşuna basılarak seçin onaylanır. 

 

 
Kabinde LOCALE (Lokal) 
görüntülenir. Language ekranına 
bitişik olan geçerli dildir.Degrees 
ekranına bitişik olan geçerli 
sıcaklıktır.  

 
Program Moduna Giriş 
Program düğmesine basın. 
Erişim dizisini girin görüntülenir. 
1955 Girin 
OK düğmesine basın. 
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Sıcaklık Aralığı Değiştirme 
 

1. Kabin Öğeler modunda iken, Locale (Lokal) 
göstergesinin yanındaki Timer tuşuna basın. 

2. Sol kabin ekranında Language (Dil) ve Degrees 
(Derece) görüntülenir.  Bitişikteki ekranda ise geçerli 
ayarlar görüntülenir. 

3. Language (Dil) ve Degrees (Derece) geçerli 
ayarları girişlerde görüntülenir. 

4. Degrees (Derece) yanındaki Timer düğmesine bas. 
5. Fahrenheit (Fahrenhayt) ve Celsius  (Santigrat) üst 

üstte görüntülenecektir. 
6. İstenen ölçü birimi için yanındaki Timer tuşuna basın. 
7. Seçilen derece sol en üst ekranda görüntülenir; diğerleri 

boş görünür. 
8. Seçimi onaylamak için tuş takımında OK basın. 
9. Kabinin yeni sıcaklıkta çalışma moduna geçmesi için  tuşuna basın. 

 
 
Ayarlar 
 
Ayarlar menüsü çeşitli seçenekler sunar: ses seviyesi 
ayarı, raf pozisyon göstergesine eklenen kalan tutma 
süresi için ekran ayarlama, McDonald Web tabanlı 
kabin yapılandırma sitesinden içe aktarma 
yapılandırması ve diğer kabinlerde kullanmak için 
yapılandırma dosyalarını dışa aktarma.  Yazılım 
sürümlerini de görüntüleyebilirsiniz. Özellikler, kabin 
üzerinde göründükleri sırayla aşağıda açıklanmıştır. 
 
Ses 
 

1. Program modundaki kabinde ekran ayarlarının 
yanındaki zamanlayıcı düğmesine basın. 

2. Sol üst köşede geçerli ses ayarı görüntülenir; 
diğer ses ayarları ise doğrudan  raf 
pozisyonunda görüntülenir. 

3. Talimatlar tuş takımı ekranında kayarak 
gösterilir. 

4. İstenilen ayarın yanındaki zamanlayıcı tuşuna 
basın.  

5. Seçilen ayar sol üst köşede gösterilir; diğer 
tüm ekranlar boştur. 

6. Seçimi onaylamak için OK tuşuna basın. 
7. Yeni ses düzeyiyle kabine dönüp çalışmak için geri ok tuşuna 

basın. 
 
 
 
 
 
 

 
Degrees (Derece) ekranına bitişik olan 
timer tuşuna basıldığında  yukarıdaki 
görüntüyü verir.  Istenilen sıcaklığın 
yanındaki Timer butonuna basınız. 

 

 

Program Moduna Giriş 
Program düğmesine basın. 
Erişim dizisini girin görüntülenir. 
1955 Girin 
OK tuşuna basın. 
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Ekran 
 

1. Program modundaki kabinde  (EKRAN) ayarlarının yanındaki 
zamanlayıcı düğmesine basın. 

2. Sol üst köşede  (DSP MODU) görüntülenir; geçerli görüntü ayarı 
— veya SHORT— üst noktada görüntülenir. Talimatlar tuş takımı 
ekranında kayarak gösterilir.  (TAM) ürünün tam adını gösterir.  
SHORT (KISA) kısaltılmış ismi ve kalan zamanı gösterir. 

3.  (DSP MODU’nun) yanındaki tuşa basın. 
4. Üst tarafta geçerli ayarlar kayar; hemen aşağısında pozisyonlar   

(TAM) veya SHORT (KISA) olur. 
5. İstenilen ayarın yanındaki zamanlayıcı tuşuna basın. 
6. Seçilen ayar sol üst köşede gösterilir; diğer tüm ekranlar boştur. 
7. Seçimi onaylamak için OK tuşuna basın. 
8. Yeni ses düzeyiyle kabine dönüp çalışmak 

için geri ok tuşuna basın. 
 
İçeri Aktarım 
 

1. Program modunda bulunan kabine, 
McDonald Web tabanlı programlama 
sitesinden veya kabinden yapılandırılmış 
flaş belleği kabine takın. 

2. IMPORT (içeri aktarım) yanında bulunan 
zamanlama tuşuna basın. 

3. Kabin  raf pozisyonları, flaş bellekteki 
kabin-yapılandırmalı dosya isimleri ile 
doldurulur. 

4. İstenilen ayarın yanındaki zamanlayıcı  
tuşuna basın. 

5. Seçilen dosya ismi raf pozisyonunun sol  
üstünde görüntülenir. Diğer raf yerleri boştur. Ekranda onaylamak için OK tuşuna basın yazısı kayar. 

6. OK tuşuna basın. 
7. CHG Complete (CHG Tamamlandı)  

görüntülenir. 
8. Programlamadan vazgeçmek ve düzenli 

kabin çalışmasına dönmek   tuşuna basın.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOT: *Web-tabanlı yazılım ve yönergelerini 
kullanmak için erişim sadece McDonald’s 
tarafından yönetilmektedir.   
 

İrtibat: Glen Schackmuth 
Telefon:  630-623-2154 
e-posta:  Glenn.Schackmuth@us.mcd.com 

 

NOT: Sayfa 4-13’te anlatılan rutin kod menü 
yapılandırmaları, web te oluşturulan dosya gibi ,flaş 
belleğe alınıp kabine yüklenemez. Web te 
oluşturulan dosyalar için web - tabanlı rutin kodlar 
kullanın. 

 
Üst tarafta geçerli seçim kaydırılır. 
Aşağıdaki aydınlatılmış butonlar 
seçimleri gösterir. 

 

 
Kabin yapılandırma dosya isimleri kabinde(üst) 
yapılandırma içe aktarılırken görünürBir yapılandırma 
yandaki zamanlayıcı tuşuna basılarak seçilirBu dosya 
isimleri sol üst pozisyonda görünür (alt resimTüm 
zamanlayıcı düğmeleri sönüktür ve diğer tüm raf 
pozisyonları boştur. 

 

 
Kısa görüntü modunda öğe adları ve kalan zaman 
sürekli görüntülenir. Bazı öğe adları kısaltılmış 
olacaktır. 

 

 

mailto:Glenn.Schackmuth@us.mcd.com�
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Dışarı Aktarım 
 

1. Program modunda  bulunan kabine 
flaş bellek takın.  

2. export (dışarı aktarım) yanında 
bulunan zamanlama tuşuna basın. 

3. Sol üst raf yeri aydınlanır ve Ana 
Ekranda Enter Export Filename 
(dışarı aktarılan dosya adını girin) 
kayar. 

4. Tuş takımıyla bir dosya adı girin. 
Harfler ışıklı düğmenin yanında görüntülenir. Bu dosyayı taşıyacak isim flaş belleğin kök dizininde 
ve kabinde flaş bellekten alınmış olarak görünür.  

5. OK tuşuna basın. 
6. CHG Complete (CHG Tamamlandı) görüntülenir. 
7. Programlamadan vazgeçmek ve düzenli kabin çalışmasına dönmek   tuşuna basın. 

 
Sürüm 
 

1. Program modundaki kabinde, Version (SÜRÜM) yanındaki zamanlayıcı düğmesine basın.  
2. Sol üst raf pozisyonunda Firmware (AYGIT YAZILIMI) görüntülenir; sürüm numarası hemen 

sağında görüntülenir.  
3. Soldan ikinci raf pozisyonunda USB (USB) görüntülenir; sürüm numarası hemen sağında görüntülenir.  
4. Programlamadan vazgeçmek ve düzenli kabin çalışmasına dönmek   tuşuna basın. 

 
 
 

 
Dosya adı kabinden dışarı aktarılırken verilmelidir. 

 



UHC-HD 

4-1 

Temizlik ve Koruyucu Bak m 
 
 
Her Kullanımdan sonra -  Tepsileri/Rafları Temizleyiniz 
 
1. Bütün plastik ve tel rafları çıkarınız. Tepsi ve rafları temizlik için lavaboya koyunuz. 

Tepsileri McD All-Purpose Super Concentrate (APSC) (HCS)  çözeltisi veya her galon çözeltiye 
9 ml. McD APSC (HCS)  karışımı eklenmiş. Tepsi ve rafları sıcak su ile durulayınız. 

Tepsi ve rafları McD Sink Sanitizer (HCS)  çözeltisine (38 litre suya bir paket) veya McD Sanitizer 
(HCS) çözeltisine (38 litre suya dört paket) en az bir dakika süresince batırarak sterilize ediniz.  
Çözeltiden çıkarınca hava ile kurumaya bırakınız. 

 
Günlük – Kabini Temizleyiniz 
 
1. Çalışma günü sonunda kabini Temizleme Moduna alınız. Sayfa 3-3 teki basamakları takip 

ediniz. 
 

Not: Genel  amaçlı Saklama Kabininin dış parçalarını temizlemek için McD Sink Sanitizer 
(HCS)  kullanmayınız. 

 
2. SLOT CLN MODE (Temizleme Modu) göstergede sönünceye kadar cihazı soğumaya bırakınız. Giriş 

yuvası yüzeylerinde kalan kirleri kabin dışına doğru fırça yardımı ile çıkarınız.   
 

Not: Kabin giriş yuvalarını temizlemek için  sadece kabin temizleme fırçasını kullanınız.  
Tel fırçalar, aşındırıcı bezler, metal spatulalar kabin giriş yüzeylerinde kalıcı hasarlara 
sebep olacaktır. 

 
Not: McD (APSC)(HCS)  harici temizleyici kullanmayınız.  Başka ürünler kontrol 
parçalarında hasara sebep olabilir.  

 
3. Kabin temizleme fırçası ile  gevşek artıkları  kabin çıkışına doğru itiniz. 
 
4. Giriş yuvalarını temizlemek için kabin temizleme fırçası ve ıslak-sterilize havlular kullanınız.  

Her girişin alt ve üst yüzeyini temizleyiniz. 
 
5. McD ASPC (HCS) ile nemlendirilmiş sterilize bir bez ile kabinin bütün dış yüzeyini siliniz. 
 
6. Cihazı  kapatın. 
 
 
  

 







Yükleme Adresi : 8700 Line Avenue, Shreveport, Louisiana  71106  

TEL 1-318-865-1711 FAKS (Parçalar) 1-318-219-7140 FAKS (Teknik Destek) 1-318-219-7135 

AMERİKA’DA BASILMIŞTIR 
SERVİS ACİL ARAMA 

1-800-551-8633 
Fiyat:  $6.00

819-6613
FEB 12 
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